
Revista quinzenal gratuïta
núm. 021 • 7 de setembre de 2018

Ja la tenim aquí



02 | 7 de setembre de 2018 | Sabadellinformatiu

“AEDAS Homes ofrece 
viviendas de calidad y a 
precios competitivos”
Comercializa Jardins de Castellarnau en Sabadell, un proyecto de 138 pisos con 
completas zonas comunes desde 203.000 euros que ya está en construcción

L
a promotora de viviendas 
AEDAS Homes se ha 
convertido en apenas dos 

años en protagonista del sector 
residencial de la obra nueva en 
Cataluña. Con más de 20 proyec-
tos en gestión en los principales 
municipios, en Sabadell comer-
cializa y construye Jardins de 
Castellarnau.

David Gómez, Director Te-
rritorial de AEDAS Homes en 
Cataluña, analiza la situación del 
mercado inmobiliario catalán en 
general y en Sabadell en particu-
lar. Destaca la elevada deman-
da y la necesidad de poner en el 
mercado una oferta a medida del 
cliente. 

Para quien no conozca aún 
AEDAS Homes, ¿cómo le 
presentaría esta compañía?
AEDAS Homes es una promo-
tora de viviendas de nueva gene-
ración de referencia a nivel nacio-
nal en el actual ciclo inmobiliario 
en España, que abandera la pro-
fesionalidad y el rigor. Trabaja-
mos en 5 áreas geográficas entre 
las que se encuentra Cataluña, 
una zona estratégica para la com-
pañía que acapara un importante 
porcentaje de los activos y más 
del 20% de las ventas totales. 

AEDAS Homes empezó a 
ope rar en Cataluña en octu-

A nivel de números, ¿cuál es 
la radiografía de AEDAS Ho-
mes en Cataluña? 
Tenemos en marcha 21 proyectos 
que suman 1.098 viviendas. 12 es-
tán en comercialización con 630 
unidades, de las que ya están ven-
didas alrededor del 60%, y 7 en 
construcción. Promovemos desde 
chalets adosados en El Masnou, 
junto a la playa, a pisos en altu-
ra próximos a Barcelona capital 
en Hospitalet de Llobregat. Ha-
blamos de una oferta muy varia-

bre de 2016. ¿Cuál es el ba-
lance de este periodo?
El balance global es muy positi-
vo e ilusionante. Han sido cerca 
de 2 años marcados por el creci-
miento. Ya somos un gran equipo 
de más de 160 profesionales y en 
Cataluña gestionamos promocio-
nes en 8 de los principales mu-
nicipios: Sabadell, Hospitalet de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Sant Adriá, Sant Just Desvern, 
Vilanova i la Geltrú, El Masnou y 
Cambrils.

da con precios que parten desde 
200.000 euros.

¿Qué es lo que caracteriza 
a todas estas promociones? 
Una seña de identidad co-
mún.

AEDAS Homes promueve vi-
viendas que se adaptan a las ne-
cesidades de la demanda en zonas 
consolidadas y con gran deman-
da. Nuestro producto está orien-
tado a clientes de clase media que 
buscan una primera vivienda o 
mejorar la que ya tienen. Además, 
todos nuestros proyectos tienen 
una elevada calificación energé-
tica. Hacemos casas eficientes y 
sostenibles. 

¿Qué oferta comercializa AE-
DAS Homes en Sabadell?
En Sabadell tenemos Jardins de 
Castellarnau, una promoción de 
138 viviendas en un barrio muy 
joven que cuenta con un alto gra-
do de consolidación y servicios. 
Este proyecto dispone de una 
gran variedad de viviendas, de 
2, 3 y 4 dormitorios, y grandes 
espacios comunitarios que in-
cluyen una piscina al aire libre y 
amplias áreas ajardinadas, desde 
203.000 euros.

¿Cómo ha sido la acogida que 
ha brindado la demanda a 
esta promoción? 
Muy buena. Antes de obtener la 
licencia de obras ya habíamos 
vendido el 50% de las dos prime-
ras fases. Ofrecemos un producto 
de calidad y competitivo en pre-
cio, dos aspectos que nuestros 
clientes están valorando.

¿En qué punto está este pro-
yecto?
La construcción arrancó en agos-
to, pero hemos tenido más difi-
cultades de las habituales en la 
obtención de la licencia de obras, 
una situación que nos ha hecho 
desviarnos en los plazos. Me gus-
taría agradecer a nuestros clien-
tes su paciencia y quiero volver a 
transmitirles, como ya he hecho 
en persona, que aceleraremos los 
tiempos todo lo posible.

¿Dispone AEDAS Homes de 
más suelo en Sabadell?
A día de hoy no. Pero Sabadell es 
un municipio que cumple con los 
criterios de inversión de AEDAS 
Homes: una buena localización 
y una importante demanda de 
vivienda de obra nueva. Estamos 
activos en la búsqueda de oportu-
nidades de negocio, al igual que 
en el resto de Cataluña. 

¿En qué punto diría que se 
encuentra el mercado inmo-
biliario en la ciudad?
Sabadell cuenta con una fuerte y 
sana demanda, que será sosteni-
da si la oferta es equilibrada y los 
precios se estabilizan en un nivel 
adecuado a la capacidad adquisi-
tiva de las familias.

¿Ha aprendido el sector in-
mobiliario de los errores del 
pasado? 
De momento, en los aspectos 
esenciales, sí. El factor clave está 
en la política de financiación de 
los bancos, tanto a promotores 
como a particulares. Mientras que 
continúe el control de los ratios 
de endeudamiento y la exigencia 
de preventas a las promotoras, no 
veo riesgo de burbuja. Si esto se 
mantiene a largo plazo, veremos 
ciclos inmobiliarios más estables.

Publireportatge | ENTREVISTA | David Gómez, Director Territorial de la promotora en Cataluña

David Gómez, Director Territorial de 
AEDAS Homes en Cataluña.

Vista área de cómo serán los edifi cios de la promoción 
de Jardins de Castellarnau de AEDAS Homes en Sabadell 
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Q
uan la majoria de mortals diem adéu a la platja, o a 

la muntanya, ens acomiadem dels amics del poble 

i enfilem el camí cap a la nostra rutina, tot indica 

que l’estiu se’ns està escapant per la porta. Tot i això, de 

tots és sabut que a Sabadell l’estiu no s’acaba fins que no 

passa la Festa Major. I, per tant, tornem a estar d’enhorabo-

na. Durant quatre dies, des d’avui i fins dilluns, els carrers 

i les places de Sabadell es tornaran a omplir de festa de la 

bona. Música, concerts, balls, cultura popular, esports... i un 

bon grapat d’oportunitats per perdre’s en companyia de la 

família i els amics, però, sobretot, per viure la ciutat a ple 

rendiment. Un darrer oasi abans que el dia a dia del calen-

dari ens faci veure massa lluny la possibilitat de la propera 

escapada. Són quatre dies. I res millor que preparar-se per 

viure’ls, gaudir-los i esgotar la ciutat al màxim. En definitiva, 

per fer festa.

Pel que fa al programa d’activitats, l’aposta d’aquest any 

no s’allunya massa de les darreres edicions. Des del pregó 

d’aquesta nit, a càrrec de la televisiva Gemma Ruiz, i fins 

el castell de focs de dilluns, la Festa Major, en la qual han 

tornat a dir-hi la seva les entitats de la ciutat, presenta una 

oferta àmplia d’entreteniments i punts d’interès. Un progra-

ma en la qual és pràcticament impossible no trobar el teu 

moment i el teu espai.

... i el ball

I com diem, més ens val que gaudim de tot això, perquè un 

cop acabi la Festa Major ens haurem de preparar per a una 

temporada de les bones. Una d’aquelles temporades inten-

ses que promet emocions fortes. Com els esportistes quan 

endeguen un any olímpic, els polítics són a punt de donar el 

tret de sortida a les eleccions municipals del pròxim mes de 

maig. Malgrat ara ens pugui semblar molt llunyà, més d’hora 

que tard estarem en plena campanya electoral i abans no 

ens adonem haurà començat el ball de noms per ocupar 

el proper consistori. Per endavant, això sí, mesos de molta 

feina. I uns mesos en els què Ràdio Sabadell vol seguir sent 

referència informativa a la ciutat. Per això, amb el rigor i la 

proximitat per bandera, des de l’emissora estem preparats 

per apropar-vos tot allò que passi a través de les nostres 

eines: ràdio, web, xarxes socials... I sí, també aquest Sabadell 

Informatiu que seguirà sent una d’aquestes eines.

Així doncs, tot preparat, cordeu-vos els cinturons que ens 

enlairem, i comptem amb tots vosaltres.

Que comenci la Festa...
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La Festa Major s’estén 
per tot Sabadell
El pregó de Gemma Ruiz dóna el tret de sortida a la celebració, 
que compta amb més de 250 activitats repartides per la ciutat

incorporant la plaça del Pi, l’avin-
guda Concòrdia, l’avinguda Bar-
berà i la plaça de Barcelona com 
a punts d’acollida de concerts, 
espectacles d’animació i jocs tra-
dicionals. D’altra banda, també 
es consolida l’envelat del passeig 
de la plaça Major com a espai on 
gaudir del ball de tot tipus i per a 
totes les edats.

La Festa Major arrenca avui di-
vendres, i ho fa amb el pregó de la 
periodista i escriptora sabadellen-
ca Gemma Ruiz, que a partir de les 
nou del vespre retrà homenatge a 
la ciutat on va créixer. Tot seguit, 

tindrà lloc l’espectacle inaugural 
a càrrec de la companyia Patx-
Work, amb les feres fantàstiques 
com a protagonistes. Aquests ac-
tes, però, seran els primers d’una 
llarga llista on no faltaran la mul-
titudinària passejada popular amb 
bicicletes i patins, que cada any 

aplega més de 4.000 participants, 
o la fideuà al Parc Catalunya, pen-
sada per 3.500 persones, que per 
tercer any consecutiu es presen-
ta en forma d’aplec a l’esplana-
da del costat de la plaça Ernest 
Lluch, dissabte al migdia. La cita 
gastronòmica, impulsada amb la 
col·laboració de voluntaris de les 
entitats de San Sebastián de los 
Ballesteros i el Centro Regional de 
Murcia, es tancarà amb un concert 
d’acordions a càrrec de l’associació 
la Diatònica.

El punt final a la Festa Major 
d’aquest any el posarà, com ja és 

tradició, el Castell de focs a càrrec 
de la pirotècnia barcelonina Anti-
ga Casa Estalella. La companyia, 
amb més de cent anys d’història, 
repeteix l’experiència de l’any 
passat a la ciutat, quan va cremar 
2.000 quilos de pólvora al Parc 
Catalunya. Després de l’especta-
cle pirotècnic, la Salseta s’encar-
regarà del fi de festa, amb un con-
cert de tres hores dividit en dues 
parts; una per al públic de mitja-
na edat i un altre per als joves.

Imatge del pregó de la Festa Major 

de l’any passat | Roger Benet

 FMSBD18

Enguany 

s’amplien les 

zones d’activitats 

de l’eix central

KAREN MADRID

@KMADRID_RIBAS

S
abadell es vesteix de Fes-
ta Major des d’avui i fins 
dilluns, amb un total de 

254 activitats repartides per tota 
la ciutat. Un gruix molt important 
de les propostes de la celebració, 
163, estan impulsades des de les 
entitats, partint del procés parti-
cipatiu per fer-la arribar al mà-
xim nombre de veïns possible. En 
aquest sentit, la principal novetat 
d’aquest any és l’ampliació de les 
zones d’activitats de l’eix central, 
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Macaco, Xavi Sarrià i 
Ramon Mirabet caps de 
cartell de La Festa de Nit
El diumenge al vespre torna el Xocalata Express en viu!, amb una segona 

edició que parteix amb l’objectiu de consolidar l’èxit assolit l’any passat

HELENA MOLIST

@HELENMOLIST

A
quest any la música de 
la Festa Major porta 
grans noms del pa-

norama musical català. Com en 
edicions anteriors, els concerts 

més multitudinaris es fan a l’es-
pai de Barraques, a l’Eix Macià. 
La nit de dissabte se centra en 
concerts familiars, i compta, 
com a plats forts de la nit, amb 
Ramon Mirabet i el cantant Ma-
caco, conegut per hits com Mo-
ving o Seguiremos.

Diumenge és la nit més rei-
vindicativa i es podrà gaudir de 
grups més alternatius. És el cas 
de l’ex-cantant del grup valen-
cià Obrint Pas, Xavi Sarrià, que 
presenta el seu primer disc en 

Ramon Mirabet serà un dels 

atractius de la Festa Major | Oficial

El tret de sortida de la Festa 

Major a Can Rull | Roger Benet

H.M.

L
a Plaça Benjamín Gar-
cía es va vestir de gala 
per donar el tret d’inici 

a la Festa Major. Durant tota la 
tarda de dimecres, diferents en-
titats de la ciutat van posar-se al 
servei dels veïns i van oferir un 
seguit d’activitats per a petits 
i grans. Sardanes, sevillanes i 
balls de bastons són alguns dels 
espectacles que es van poder 
veure en una plaça plena de gom 
a gom.

Maties Serracant, alcalde de 
Sabadell, va fer el discurs insti-
tucional remarcant el gran teixit 
d’entitats que té la ciutat, una 
“vida associativa d’aquesta ciu-
tat tan rica i tan diversa que ha 
esdevingut un tret característic 
de Sabadell”.

L’acte va finalitzar amb un 
espectacle de pirotècnia a càrrec 
de les diferents entitats de foc de 
la ciutat.

La Recepció 
d’inici de 
Festa Major 
a Can Rull

solitari Amb l’esperança entre 
les dents. Seguidament, el grup 
Ebri Knight estrena a la ciutat 
els temes del seu últim treball 
Guerrilla.

El diumenge també es pot 
gaudir de la segona edició del 
Xocolata Express en viu!, que 
enguany, com explica el seu res-
ponsable, i company de Ràdio 
Sabadell, Pere Massagué: “en les 
actuacions hi ha gent jove, gent 
no tant jove i gent entremig, que 
és el que procurem sempre.” 
Al pati de l’Estruch s’hi podran 
veure grups sabadellencs com 
Alvians, els veterans Extraperlas 
i també, el grup de funky Wild 
Goats, que presenten un directe 
trencador.

Els concerts més 

multitudinaris seran 

les Barraques, 

a l’Eix Macià
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L’Ajuntament 
instal·larà 
un Punt Lila 
a la zona de 
concerts

Una Festa Major lliure de 

violències sexuals. Amb 

aquest objectiu, s’ha im-

pulsat una campanya de 

sensibilització, prevenció 

i actuació davant de les 

agressions per raons de 

gènere o opció sexual. Un 

dels seus elements serà 

el Punt Lila, al costat de 

Barraques. “Serà un espai 

físic per donar informació 

i atendre en cas d’alguna 

violència durant la festa”, 

ha explicat la regidora 

Míriam Ferràndiz.

El pròxim cap 
de setmana, 
la festa es 
trasllada al 
barri de Gràcia

A partir del dia 13 de 

setembre arrencaran les 

activitats de la Festa Ma-

jor de Gràcia, marcada, en 

part, pel 35è aniversari de 

la colla gegantera del bar-

ri, que serà l’encarregada 

del pregó. Com cada any, 

hi haurà activitats espor-

tives, familiars, culturals 

i àpats populars. La festa 

acabarà diumenge 16 amb 

les havaneres i un final de 

festa pirotècnic a càrrec 

de les Bruixes del Nord.

NOTÍCIES
BREUS La cultura popular serà 

un pilar fonamental 
de la Festa Major
Les colles de cultura tradicional aprofitaran per donar-se a 

conèixer organitzant diversos tallers i un mercat de foc

PERE GALLIFA

@PERE_GALLIFA

E
l tret de sortida de la ce-
lebració ha tornat a ser 
la cercavila de l’Animala-

da, que ahir va treure a passejar 
els animals del rodal. Els gegants 
aportaran majestuositat a la Festa 
Major amb el Despertar d’aquesta 
tarda, des de l’Estruch i fins a la 
plaça de Sant Roc. Mentre baixin, 
els Bastoners faran giravoltar la 
canalla al Ball del Rodet, els Sa-
balluts aixecaran pilars i Ball de 
Diables encendrà les carretilles. 

Després del pregó, els gegants 
allargaran la festa anant fins a Bar-
raques amb el Sabaflaix gegant.

Dissabte a la tarda és el dia 
gran de la cultura popular, amb 
la cercavila que implica les prin-
cipals colles de la ciutat. Com a 
novetat, hi haurà dues sortides: 
les colles de foc i ball arrencaran 
de la plaça de la Creu Alta, men-
tre que els gegants sortiran des de 
Barraques. A l’alçada de la plaça 
Marcet es trobaran les dues comi-
tives, que baixaran conjuntament 
fins a l’Ajuntament. Esperant la 
cercavila, els Castellers faran una 

actuació de vigília i, posterior-
ment, Ball de Diables proclamarà 
els seus Versots.

Diumenge al matí els trabucai-
res despertaran els dormilegues, 
per donar pas a la Jornada Caste-
llera a les 12 del migdia. Una ac-
tuació liderada pels Saballuts, que 
aixecaran castells acompanyats 
dels Minyons de Terrassa, els Cas-
tellers de Barcelona i els Xiquets 
de Tarragona. A dos de set, el Ball 
de la Bola de l’Esbart arribarà al 
seu 21è aniversari i a partir de les 

vuit del vespre, els tabals anun-
ciaran l’arribada de les colles de 
foc de la ciutat, que començaran a 
cremar a partir de les nou des de 
la plaça de la Creu Alta. Una cer-
cavila infernal que baixarà fins al 
Mercat Central, amb un final de 
festa inèdit. Dilluns, els més fanà-
tics dels gegants tindran l’última 
oportunitat de veure’ls.

Barraques celebra el 20è ani-

versari a l’Eix Macià

Les Barraques han estat les pri-
meres a arrencar, amb el pregó i 
la música, ahir a la nit. Dissabte 
al migdia, el Bicitapa unirà l’es-
port i la bona vida pels carrers del 
centre i, a la tarda, els xics podran 
“jugar, crear i gaudir” a l’Eix Ma-
cià i els grans participar al Cor-
rebars des de Can Capablanca. 
Diumenge, els més agosarats te-
nen una cita amb els concursos de 
flams, titius i garrotins. Dilluns, 
podrem valorar la resistència que 
ens queda al Saballut de Ferro i 
recuperar forces al sopar popular 
de la PAH.

La cultual popular omplirà el carrers 

aquests dies | Roger Benet

Dissabte a la tarda 

és el dia gran de 

la cultura popular, 

amb la cercavila
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Nou curs, amb 
menys alumnes 
per aula i 
més grups
Un acord entre Ajuntament i Generalitat 
permet reduir les ràtios al nord de la ciutat

KAREN MADRID

KMADRID_RIBAS

E
l curs escolar començarà 
a Sabadell el pròxim 12 
de setembre per a prop de 

32.300 infants; una xifra que s’ha 
reduït en un centenar respecte el 
curs anterior. La davallada es tro-
ba a l’educació infantil i primària 
i a les escoles bressol, mentre que 

l’educació secundària obligatò-
ria registra un ascens del nombre 
d’alumnes de 251, segons dades 
provisionals. Per tant, es materi-
alitza d’aquesta manera el creixe-
ment demogràfic iniciat el 2002 
i comença a canviar la tendència. 
Tot i aquesta situació, un acord 
entre el consistori i la Generalitat 
permetrà començar el curs amb 
més grups, un a P3 i nou a primer 

d’ESO, per tal reduir el nombre 
d’alumnes per aula. “El camí a se-
guir és reduir el nombre de nens 
per classe, cosa que, malaurada-
ment, encara no passa en altres 
cursos on la ràtio es troba per sobre 
de la mitjana”, ha apuntat el tinent 
d’alcalde i regidor d’Educació, Jo-
an Berlanga. Aquesta reducció de 
ràtios es concentrarà a les escoles i 
instituts de la zona nord de la ciu-

tat, aprofitant que l’oferta formati-
va és molt similar, però la voluntat 
és estendre la mesura a la resta de 
la ciutat. En aquesta línia, aquest 
curs es posarà en marxa el nou 
institut de Ca n’Oriac, a l’edifici de 
l’antic Institut Arraona, després 
que els alumnes de secundària 
es traslladessin als barracons de 
l’Institut Can Llong. El nou centre 
començarà a funcionar amb dues 
línies de primer d’ESO.

Més enllà de l’educació obli-
gatòria, els estudis de batxillerat 

L’educació infantil i primària 

marquen la davallada d’alumnes 

a Sabadell | Roger Benet

i de formació professional man-
tenen dades d’inscripcions molt 
similars al curs passat. Prop de 
3.000 alumnes optaran pel bat-
xillerat, un 60 per cent dels quals 
en centres públics. El nombre de 
matriculats als 11 centres que ofe-
reixen cicles formatius s’eleva per 
sobre dels 4.450. En aquest cas, 
els estudiants que trien un centre 
públic és del 77 per cent.
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El futur del procés i la 
cursa per a les municipals: 
reptes del nou curs
Els portaveus municipals opinen sobre si el debat d’independència 

influirà o no en les eleccions del 26 de maig de 2018

que la campanya electoral estarà 
marcada per “la confrontació ide-
ològica” que es desprèn del debat 
sobiranista i argumenta que és un 
tema que “la població vol resoldre 
definitivament”.

CiU

“És impensable que el procés inde-
pendentista no afecti a les munici-
pals”. Així de contundent es mos-
tra el portaveu de Convergència 
i Unió, Carles Rossinyol, que no 
repetirà com a regidor el pròxim 
mandat. Rossinyol fa una crida a 
no rebaixar “la pressió al carrer”.

PSC

El portaveu del PSC, Josep Ayu-
so, opina que les relacions Cata-
lunya-Espanya acabaran decan-
tant la balança: “Seria ideal que 
no perquè la cursa municipal 
hauria de servir per parlar dels 
molts dèficits que la ciutat ha 
d’afrontar”. Per això, ha demanat 
“responsabilitat”.

Ciutadans

El portaveu de Ciutadans, José 
Luis Fernández, creu que no s’ha 
de mirar tant cap al futur i s’ha de 
seguir “treballant” en el dia a dia 

de la ciutat. “Els ciutadans pena-
litzaran els partits que han posat 
els problemes de fora per davant 
dels de la ciutat”, diu.

PP

Esteban Gesa, portaveu del PP, 
acusa el govern “de llençar el 
mandat” per haver-se preocupat 
més del procés, que no pas dels 
“problemes reals” dels sabade-
llencs. El conservador creu que el 
nou curs no portarà grans canvis.

L’Ajuntament es prepara per 

a mesos de màxima intensitat 

política | Roger Benet

NÚRIA GARCÍA

@NGARCIAMATAS

E
l nou curs polític ja ha ar-
rencat a Sabadell i ho fa 
amb dos reptes majúsculs: 

l’evolució del procés independen-
tista i la cursa per a les eleccions 
municipals del 26 de maig.

Unitat pel Canvi

El portaveu d’Unitat pel Canvi, 
Joan Berlanga, espera que aquest 
curs serveixi per fer una “reflexió 
més fraternal” sobre com superar 
l’estat autonòmic del 78 i aposta 
per un referèndum pactat.

Esquerra

Juli Fernàndez, portaveu d’ERC, 
vol que l’11S i l’1O signifiquin un 
punt d’inflexió per fer república: 
“Tenim sobre la taula dedicar-li 
un espai a aquesta data que estarà 
concretat l’1O”.

Crida per Sabadell

La portaveu de la Crida, Glòria 
Rubio, considera que la mobilit-
zació al carrer ha de continuar 
marcant el ritme: “L’1O ha de re-
presentar un dia patrimoni dels 
demòcrates i el dret a decidir”.

Guanyem Sabadell

La portaveu de Guanyem, Ma-
risol Martínez, està convençuda 

El Parc Catalunya tornarà a acollir 

els actes de la Diada | Roger Benet

N.G.

E
l Parc Catalunya, i més 
concretament davant 
del pont, acollirà per se-

gon any consecutiu l’acte insti-
tucional amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. A par-
tir de les 10 del matí, entitats, 
partits polítics i associacions 
podran fer la tradicional ofrena 
floral per commemorar l’Onze 
de Setembre. Els grups de Ciu-
tadans i Partit Popular no parti-
ciparan, com és habitual en els 
darrers anys, en aquest acte al-
legant que s’ha convertit en una 
celebració independentista i no 
del conjunt dels catalans.

Al marge d’aquest acte insti-
tucional, Sabadell per la Inde-
pendència ha organitzat onze 
autocars per assistir a la mani-
festació convocada per l’ANC 
i Òmnium dimarts a la tarda a 
Barcelona. Els sabadellencs que 
hi vagin estaran situats al tram 
36 de la mobilització. Ara bé, la 
delegació local de l’Assemblea 
ha anunciat que les places es-
tan exhaurides, però que estan 
mirant la possibilitat de con-
tractar-ne més. La concentració 
començarà a les 17:14h a l’avin-
guda Diagonal de la ciutat com-
tal sota el lema “Fem la repúbli-
ca catalana”.

La Diada 
Nacional, de 
nou al Parc 
Catalunya
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El tren torna a fer parada entre 
Can Feu-Gràcia i Sant Quirze
Els combois faran el seu recorregut habitual a partir del proper 

dilluns 10 de setembre després de tres mesos d’obres

NÚRIA GARCÍA

@NGARCIAMATAS

E
l servei de la línia Saba-
dell S2 de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalu-

nya tornarà a la normalitat a par-
tir del proper dia 10 de setembre, 
segons es va anunciar ahir durant 
la visita que el vicepresident de 
la Generalitat de Catalunya, Pere 
Aragonès, va fer a les obres de mi-
llora realitzades en el tram entre 
Sabadell i sant Quirze. Serà des-
prés de gairebé tres mesos amb la 
circulació de trens interrompuda 
a conseqüència de les obres de 
soterrament de l’estació Can Feu-
Gràcia fins al castell de Can Feu. 
L’entrada en servei dels combois 
entre aquesta estació i la de Sant 

Quirze, per on no passaven els 
Catalans des del 25 de juny pas-
sat, suposarà un maldecap menys 
per als centenars d’usuaris de la 
línia que cada dia agafen el tren 
per anar a treballar o estudiar 
fins a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), ja que fins 
ara havien de fer el trajecte amb 
un autobús llançadora habilitat 
per la mateixa companyia i que 
prestava Transports Urbans de 
Sabadell (TUS) i que ha arribat a 
transportar fins un miler d’usua-
ris en hora punta.

Després de la construcció de 
murs i pantalles, durant l’estiu, 
els operaris han executat els tre-
balls per baixar l’alçada de les 
vies, de manera que s’han pogut 
cobrir els prop de 400 metres 

La normalitat torna a Can 

Feu-Gràcia | Roger Benet

de recorregut que històricament 
han separat els barris de Gràcia i 
de Can Feu. Això permetrà la re-
presa del servei habitual a partir 
de dilluns, malgrat que les obres 
no estaran del tot acabades fins 
a la primavera de l’any que ve. 
Després, però, caldrà abordar la 
reurbanització de l’espai en su-
perfície que resultarà d’aquest 
soterrament, un projecte que s’ha 
de començar a dissenyar, tot i que 
encara no té calendari d’execució.

El tall de la circulació de trens 
entre estacions de Can Feu-Gràcia 
i Sant Quirze no ha estat l’únic 
d’aquest estiu que ja encara la rec-
ta final. L’altra afectació important 
ha estat la interrupció del servei 
entre l’estació gracienca i Bella-

terra que ha servit per millorar el 
túnel de la Universitat Autònoma. 
En aquest cas, els trens funcionen 
amb normalitat per aquest tram 
des del 3 de setembre passat.

Els operaris han 

executat els 

treballs per baixar 

l’alçada de les vies
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Dimecres 5
20 h
ASSAIG ESPECIAL DE FESTA 
MAJOR AL CARRER, AMB ELS 
CASTELLERS DE SABADELL
Pl. de Sant Roc

Dijous 6
18.45 h 
CERCAVILA DE 
L’ANIMALADA PETITA
Pg. de la Plaça Major.

22.30 h 
SOPAR DE CARMANYOLA
Pg. de la Plaça Major

CERCAVILA DE L’ANIMALADA
Pg. de la Plaça Major

0.30 h 
PREGÓ D’INICI DE BARRAQUES
Pg. de la Plaça Major

1 h 
PD FRIDA SOUND SYSTEM
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

Divendres 7
16.30 h 
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL
Poliesportiu Municipal Cal Balsach, 

ctra. de Prats de Lluçanès, 2

17.30 h 
ESCENARI GRUPS NOVELLS
Eix Macià, escenari petit

18 h 
DESPERTAR DE FESTA MAJOR
Pl. de Sant Roc

CONCURS DE VOLTES DEL 
BALL DEL RODET
Pl. de Sant Roc

19.30 h 
CERCAVILA DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS DE LA CIUTAT
Pl. de Sant Roc

BALL DEL RODET
Pl. de Sant Roc

20.15 h 
PILARS D’INICI DE FESTA MAJOR
Pl. de Sant Roc

20.30 h 
CERCAVILA DE DIABLES
Pl. de Sant Roc

21 h 
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Pl. de Sant Roc

21.15 h 
ESPECTACLE INAUGURAL DE FESTA 
MAJOR a càrrec de Patx-Work
Pl. de Sant Roc

21.30 h 
SABAFLAIX GEGANT
Pl. de Sant Roc 

18 h 
18è CAMPIONAT DE TENNIS 
DE FESTA MAJOR
Cercle Sabadellès 1856, ctra. 

de Bellaterra, km 5,10

17è CAMPIONAT DE PÀDEL 
DE FESTA MAJOR
Cercle Sabadellès 1856, ctra. 

de Bellaterra, km 5,10

15è OPEN D’ESQUAIX 
DE FESTA MAJOR
Club Tennis Sabadell, c. Prat de la Riba, 91

19.30 h 
52è CAMPIONAT DE SABADELL 
DE TENNIS DE TAULA
Sala Tennis Taula Cal Balsach, 

c. de Maria de Bell-lloc, 35

20 h 
CAMPIONAT DE BILLAR 
POOL-51 FESTA MAJOR
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114

20.30 h 
CINEFÒRUM: “No soy 
un hombre fácil”
CSA L’Obrera, av. de Barberà, 142

MARXA DE TORXES
Pl. del Gas

21.30 h 
RECITAL DE POESIA a càrrec del 
col·lectiu “Poesia a Trenc d’Alba”
Casal Pere Quart, auditori, Rambla, 69

CAMPIONAT DE VIDEOJOC RETRO, 
a càrrec de Pau Badia i Ferran Cañas
L’Estruch, sala d’exposicions, 

c. de Sant Isidre, 140

TALLER D’INSTRUMENTS 
DIY amb Familiar
L’Estruch, al taller 6B, c. Sant Isidre, 140

TANGO ARGENTÍ AMB 
L’ORQUESTRA “EL PIROPO”
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

21.45 h 
ARRIBADA MARXA DE TORXES 
I LECTURA DE MANIFEST
Eix Macià, a la zona de les Barraques

22 h 
BALLADA POPULAR DE LINDY HOP
Pl. del Gas

LA VELA: HISTÒRIES DEL CIRC 
a càrrec de la cia. de circ SIFÓ
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

NIT ELECTRÒNICA: CONCERT 
DE PROZAK SOUP
Eix Macià, a l’EspaiConcert

CHERRY & THE LADIES
Pl. de Sant Roc

23 h 
CONSEQÜÈNCIES a càrrec 
de la cia. Moveo
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

23.15 h 
ESPECTACLE DE FOC a càrrec 
de Diables de la Creu Alta
Eix Macià, a la zona de les Barraques

23.30 h 
ELECTRÒNICA: WAS 
presenta GAU AMA
Eix Macià, a l’EspaiConcert

24 h 
TORNEM A LA MÚSICA DELS 
80 AMB LA GLAMOUR BAND
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

LLUÍS COLOMA TRIO presenta 
Boogie Wins Again (Swing Alley)
Blues & Boogie Woogie & Jazz
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

1 h 
NIT ELECTRÒNICA: FROM 
CUMBIA TO ELECTROPIKAL 
a càrrec de Dj Magenta. 
Eix Macià, a l’EspaiConcert

1.30 h 
AISHA FAY & THE RAY-BAND 
(Rhythm & Blues versions dels 60)
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

Dissabte 8
9 h 
24è TORNEIG DE FUTBET 
DE FESTA MAJOR
Pavelló del Nord, rda. de Collsalarca, 4

9a EDICIÓ DE LES 12 HORES 
DE FUTBOL SALA
Pavelló Municipal del Sud, 

c. de Pardo Bazán, 17

9 h 
15è OPEN D’ESQUAIX 
DE FESTA MAJOR
C. Tennis Sabadell, c. Prat de la Riba, 91

III BLITZ INTERNACIONAL 
D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL
Pavelló Municipal de Cal Balsach

10 h 
17è CAMPIONAT DE PÀDEL 
DE FESTA MAJOR
Cercle Sabadellès 1856, ctra. 

de Bellaterra, km 5,10

18è CAMPIONAT DE TENNIS 
DE FESTA MAJOR
Cercle Sabadellès 1856, ctra. 

de Bellaterra, km 5,10

52è CAMPIONAT DE SABADELL 
DE TENNIS DE TAULA
Sala Tennis Taula Cal Balsach, 

c. de Maria de Bell-lloc, 35

BATEIGS DE SUBMARINISME 
EN PISCINA
Poliesportiu Municipal Can 

Marcet, c. de Riu Sec, 54

P R O G R A M A



12 | 7 de setembre de 2018 | Sabadellinformatiu
 FMSBD18

JORNADES DE ROL, TAULA I GO, 
AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO
Casal Pere Quart, Rambla, 69

III APLEC DE FESTA MAJOR-
FIDEUÀ: VENDA TIQUETS 
FIDEUÀ POPULAR
Parc de Catalunya, esplanada al 

costat de la pl. d’Ernest Lluch

De 10 a 14 i de 17 a 20.30 h 
VISCA LA CANALLA! Jocs i 
tallers a càrrec de L’Obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

De 10 a 19 h 
SABA-TIC, MOSTRA 
INTERACTIVA D’EINES DIGITALS I 
TECNOLÒGIQUES INNOVADORES
Jardins i Espai Cultura de la 

Fundació Antiga Caixa Sabadell 

1859, carrer d’en Font, 25

10.30 h 
TALLER DE DANSA A CÀRREC DE 
L’ESBART SABADELL DANSAIRE
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

11 h 
QUÈ ÉS UN TRABUCAIRE?
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

FES-TE DE L’ÍNDIA
Pl. del Vallès

11 h 
JOCS D’ARREL TRADICIONAL
Racó del Campanar

TALLER DE PANCARTES I 
DIFUSIÓ DE LLUITA SOCIAL
Pl. de la Concòrdia

11.30 h 
BICITAPA
Eix Macià, inici a la zona de les Barraques

SUMA’T ALS COLORS DE LA FESTA
Museu del Gas de la Fundació Naturgy

11.45 h 
LA HARPO’S BAND SURT 
AL CARRER + REVOLUCIÓ! 
amb la cia. Pentina el Gat
Pl. de l’Àngel

12 h 
SARDANES AMB LA 
COBLA SABADELL
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

TALLER DE CASTELLS PER A JOVES
Eix Macià, zona de les Barraques

CAMPIONAT DE BILLAR 
POOL-51 FESTA MAJOR
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114

ELECTROVERMUT DE L’EMBASSA’T 
amb #LoosePanties
Pl. de Miquel Crusafont

De 12 a 14 h
FAMILIA’RT
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

12.30 h 
LA HARPO’S BAND SURT 
AL CARRER + REVOLUCIÓ! 
amb la cia. Pentina el Gat 
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

III APLEC DE FESTA MAJOR-
FIDEUÀ: LA FESTA DELS 
MÉS TUMÀCAT
Parc de Catalunya, esplanada al 

costat de la pl. d’Ernest Lluch

De 14 a 15.30 h 
III APLEC DE FESTA MAJOR-
FIDEUÀ: SERVEI DE LA FIDEUÀ 
Parc de Catalunya, esplanada al 

costat de la pl. d’Ernest Lluch

16 h 
III APLEC DE FESTA MAJOR-
FIDEUÀ: SOBRETAULA 
AMB ACORDIONS
Parc de Catalunya, esplanada al 

costat de la pl. d’Ernest Lluch

De 16 a 20 h 
TALLER D’AUTODEFENSA 
FEMINISTA
Sala 2 de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

De 16 a 21 h 
JORNADES DE ROL, TAULA I GO, 
AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO
Casal Pere Quart, Rambla, 69

16.30 h 
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL
Pavelló Municipal de Cal Balsach

PLANTADA DE GEGANTS
Eix Macià

17 h 
LA FESTA DEL BÀSQUET (Apropem 
el bàsquet als nens i a les nenes)
Pl. de la Creu Alta

VI PLATÓ FOTOGRÀFIC 
DE FESTA MAJOR
Vestíbul de l’Ajuntament

TIRADA DE BITLLES CATALANES
Pl. de Frederic Mompou

De 17 a 20.30 h 
VISCA LA CANALLA! JOCS I 
TALLERS amb l’Obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

17.40 h 
ANUNCI DE LA CERCAVILA 
AMB ELS TRABUCAIRES
Pl. de la Creu Alta

CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Dues sortides: 

17.45 h. Eix Macià

18 h. Pl. de la Creu Alta 

18 h 
ACTUACIÓ CASTELLERA DE VIGÍLIA
Pl. de Sant Roc

JUGUEM, CREEM, GAUDIM! 
Eix Macià

BUGADA D’HISTÒRIES, pati de 
contes amb Laberta Delpoblet
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35

PATI DE CONTES amb Pau Tarruell
Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

BALLADA DE COUNTRY
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

18 h 
PATI DE CONTES amb Engruna Teatre
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

De 18 a 21 h 
FAMILIA’RT
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

18.30 h 
VISCA LA CANALLA! BATIBULL 
amb la cia. deParranda 
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

ESCAMOTS DE L’OSV
Davant la Biblioteca Vapor Badia, 

c. de les Tres Creus, 127-129

19 h 
RECITAL DE PENSAMIENTO 
POÉTICO EN RECORD A 
MIQUEL MARTÍ I POL
Casal Pere Quart, Rambla, 69

CORREBARS
Inici al Casal Can Capablanca

LA FESTA DEL BÀSQUET 
(Rodant cap a la normalitat)
Pl. de la Creu Alta

PATI DE CONTES amb Pau Tarruell
Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

LA FESTA A RITME DE SWING
Pl. del Gas

PATI DE CONTES amb Engruna Teatre 
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

CONTES D’AIGUA, pati de 
contes amb Laberta Delpoblet
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35

19.30 h 
BOLLYWOOD
Eix Macià, escenari petit

ESCAMOTS DE L’OSV
Rambla / c. de Lacy

20 h 
VERSOTS DE FESTA MAJOR a càrrec 
de Ball de Diables de Sabadell
Pl. de Sant Roc

CABARET DE CIRC
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

CLASSE OBERTA DE LINDY HOP
Pl. del Gas

20.15 h 
ASTRONOMIA I MITES 
DEL CEL ESTRELLAT
C. del Sol, 188

20.30 h 
ESCAMOTS DE L’OSV
Pl. de l’Imperial

DANSES D’ANDALUSIA amb l’AASS 
de los Ballesteros en Catalunya
Pl. del Vallès

ECSTÀTIC DANCE amb Dj Shango
L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

21 h 
LA FESTA DEL BÀSQUET 
(Streetball 3x3)
Plaça de la Creu Alta

APARADOR
L’Estruch, a la sala d’exposicions, 

c. de Sant Isidre, 140

RACÓ CUBÀ: SOPAR POPULAR
Pg. de la Plaça Major

RAMON MIRABET EN CONCERT
Eix Macià, a l’EspaiConcert

21.30 h 
DANSES DE MÚRCIA a càrrec 
del Centro Regional de Murcia
Pl. del Vallès

TALLER DE CIRC ‘Salta, vola, gaudeix 
el circ!’ amb la cia. Tub d’Assaig
L’Estruch, a la Nau B, c. Sant Isidre, 140

22 h 
DOS GARDENIAS... I ALTRES 
ÈXITS LLATINS amb la Banda 
de Música de Sabadell
Pl. de Sant Roc

23 h 
RACÓ CUBÀ: BALL AMB 
L’ORQUESTRA AGUSTÍN ASPA
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

BALL TRONERA, AMB 
L’ORQUESTRA LA GOLDEN BEAT
Pl. del Mestre Planas

23.15 h 
ESPECTACLE DE FOC a càrrec 
de Sentinelles d’Arkëmis
Eix Macià, a la zona de les Barraques
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23.30 h 
“BACK TO THE JUNGLE”, 
MACACO EN CONCERT
Eix Macià, a l’EspaiConcert

24 h 
THE AMY’S SOUL
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

1.30 h 
JOKB és #FestaCamaleònica
Eix Macià, a l’EspaiConcert

CALIFORNICATORS
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

Diumenge 9
9 h 
40a CURSA POPULAR DE SABADELL, 
13a MITJA MARATÓ CIUTAT DE 
SABADELL i 6a CURSA LA DELS 14
Passeig de Sant Oleguer

9a EDICIÓ DE LES 12 HORES 
DE FUTBOL SALA
Pavelló Municipal del Sud, 

c. de Pardo Bazán, 17

10 h 
BATEIGS DE SUBMARINISME 
EN PISCINA
Poliesportiu Municipal Can 

Marcet, c. de Riu-sec, 54

XVII EXHIBICIÓ DE 
MODELISME NAVAL
Parc de Catalunya, al llac

JORNADES DE ROL, TAULA I GO, 
AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO
Casal Pere Quart, Rambla, 69

GALEJADA DE TRABUCAIRES
Pl. d’Antoni Llonch

X GIMCANA FOTOGRÀFICA 
DE FESTA MAJOR
Carrers i places de la ciutat

CONCENTRACIÓ CLUB 
600 SABADELL
C. de Pi i Margall, davant del c. de Lluís

De 10 a 14 h 
VISCA LA CANALLA! 
Jocs i tallers a càrrec de L’Obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

11 h 
TALLER a càrrec de 
Forques de Can Deu
Eix Macià, a la zona de les Barraques

11 h 
2n BE SOUL FESTIVAL DE HIP HOP
Parc de Catalunya, pl. de l’Argub

D’11 a 14 i de 17 a 20.30 h 
JOCS DE PUNTA A PUNTA: jocs 
tradicionals i lúdic esportius
Pl. del Pi:

• JOCS MALABARS

• CIRCUIT D’AVENTURA

Av. de la Concòrdia:

• JUGATAULA

• CIRCUIT DE BÀSQUET

Av. de Barberà amb la pl. 

del Mestre Planas

• MAXIJOCS

• CIRCUIT DE BICIS

Entre la pl. de Barcelona i la 

pl. de la Creu de Barberà 

• JOCS DE BOMBOLLES

• CAMP DE FUTBOL

11.30 h 
13a CURSA POPULAR 
INFANTIL DE SABADELL
Passeig de Sant Oleguer

CONTA-CONTES AMB 
SHEREZADE BARDAJÍ
Museu del Gas de la Fundació Naturgy

12 h 
GRANS CORALS: la Coral els Amics 
de l’Acordió i la Coral l’Alegria
Pl. del Vallès

12 h 
PATI DE CONTES amb Pau Tarruell
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

PATI DE CONTES a càrrec 
de Rah-mon Roma 
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35

JORNADA CASTELLERA 
DE FESTA MAJOR
Amb els Minyons de Terrassa, els Castellers 

de Barcelona, la Colla Castellers Xiquets de 

Tarragona i els Castellers de Sabadell

Pl. de Sant Roc

12 h 
ELECTROVERMUT DE 
L’EMBASSA’T amb #Museless
Pl. de Miquel Crusafont

CAMPIONAT DE BILLAR 
POOL-51 FESTA MAJOR
Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114

DANSES AL CARRER AMB EL 
DUET DELPINO - CARDONA
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

De 12 a 14 h 
FAMILIA’RT
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

12.30 h
PELL DE GALLINA amb la 
cia. Sac Espectacles
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

CERCAVILA CLUB 600 SABADELL
C. de Pi i Margall / c. de Lluís

13 h 
PATI DE CONTES a càrrec 
de Pau Tarruell
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

PATI DE CONTES amb 
de Rah-mon Roma
Alliance Française, c. de Sant Joan, 35

De 13 a 14.30 h 
EN ACÚSTIC: GRUPS DE 
MÚSICA LOCALS
Marc Saus • The Kent Farm • Neeps 

and Tatties • Esfera de Rå

Pl. del Pi – av. de la Concòrdia – av. 

de Barberà alçada pl. del Mestre 

Planes – entre pl. de Barcelona i 

la pl. de la Creu de Barberà

16 h 
RUTA PER L’ENTORN I ANÀLISI 
DELS ESPAIS D’OCI AMB 
PERSPECTIVA FEMINISTA
Eix Macià

De 16 a 17.30 h 
MICRO OBERT
Eix Macià, escenari petit

De 16 a 21 h 
JORNADES DE ROL, TAULA I GO, 
AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO
Casal Pere Quart, Rambla, 69

16.30 h 
52è CAMPIONAT DE SABADELL 
DE TENNIS DE TAULA
Sala Tennis Taula Cal Balsach, c. 

de Maria de Bell-Lloc núm. 35

17 h 
VI PLATÓ FOTOGRÀFIC 
DE FESTA MAJOR
 Vestíbul de l’Ajuntament

17 h 
THE WOLVES a càrrec 
de la cia. La Fam
1r passi: c. de Gràcia

De 17 a 18.30 h 
BALLADA POPULAR DE 
SWING A L’ENVELAT
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

De 17 a 20.30 h 
VISCA LA CANALLA! JOCS I 
TALLERS a càrrec de l’Obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

18 h 
THE WOLVES a càrrec 
de la cia. La Fam
C. de les Tres Creus fins a la Rambla

2n passi: inici Rambla, c. de la 

República, c. de les Tres Creus fins 

a la B iblioteca Vapor Badia.

CONCERT DE LA BANDA DE 
MÚSICA DE SABADELL
A la glorieta del Parc del Taulí

PATI DE CONTES amb 
Engruna Teatre 
Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

CONCURS DE MENJAFLAMS, 
TITIUS I GARROTINS
Eix Macià, escenari petit

ESCAMOTS DE L’OSV
Pl. de la Creu de Barberà

SEGUICI DEL BALL DE LA BOLA
Casa Duran, c. del Pedregar, 7

De 18 a 21 h 
FAMILIA’RT
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

18.30 h 
21è BALL DE LA BOLA
Pl. de Sant Roc

JA ARRIBEN ELS TRASTOS BAND 
a càrrec de la cia Jaume Ibars
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

DANSES DEL PERÚ amb 
l’Associació Peruana de Sabadell
Pl. del Vallès

De 18.30 a 20.30 h 
TALLER DE TANGO ARGENTÍ
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

19 h 
EL VIATGE DEL PEIX PEIXET, pati 
de contes amb Laberta Delpoblet
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

PATI DE CONTES amb 
Engruna Teatre
Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

2n XOCOLATA EXPRESS en viu!
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

CLASSE OBERTA DE LINDY HOP
Pl. de l’Àngel

ESCAMOTS DE L’OSV
Pl. de la Creu Alta

19.30 h
DANSES DE LLATINOAMÈRICA 
amb l’Asociación 
Latinoamericana de Sabadell
Pl. del Vallès
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OFIURA PRESENTA “Part 
of Something”
La Capella de Can Gambús

20 h 
BALLADA POPULAR DE SWING
Pl. de l’Alcalde Marcet

ESCAMOTS DE L’OSV
Av. de Matadepera / c. de Balaguer

RECITAL DE POESIA “LA 
LLIBERTAT” amb Papers de Versàlia
Auditori del Casal Pere Quart, Rambla, 69

20. 30 h 
GRAN BALL AMB LA COBLA 
MEDITERRÀNIA
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 

DANSES DE L’ARAGÓ a 
càrrec del Centro 
Aragonés de Sabadell. Pl. del Vallès

De 20.30 a 22 h 
EN ACÚSTIC: GRUPS DE 
MÚSICA LOCALS 
Na Nara • Sin noticias de Alicia • 

La Rubia del Fa • Deo Boko

Pl. del Pi – av. de la Concòrdia – av. 

de Barberà alçada pl. del Mestre 

Planes – entre pl. de Barcelona i 

la pl. de la Creu de Barberà

21 h 
RUTA PER L’ENTORN I ANÀLISI 
DELS ESPAIS D’OCI AMB 
PERSPECTIVA FEMINISTA
Eix Macià

CERCAVILA INFERNAL
Eix central de la ciutat de nord a sud

• 20 h TABALADA de les colles

Pl. de la Creu Alta

• 21 h CERCAVILA

Pl. de la Creu Alta

• 22.30 h MERCAT DEL FOC

Mercat central

22 h 
SARDANES AMB LA 
COBLA JOVENÍVOLA
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

CINEMA A LA FRESCA 
DE FESTA MAJOR
Pl. del Gas

D’KANTAKA & SABADELL 
CONNECTION
Pl. de Sant Roc

BALKAN PARADISE ORCHESTRA 
presenta K’ATAKA
Eix Macià, a l’EspaiConcert

23 h 
CONCERT DE LA 
COORDINADORA DE MÚSICS
Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

BALL TRONERA, AMB 
L’ORQUESTRA LA GOLDEN BEAT
Av. de la Concòrdia

CANTADA D’HAVANERES a 
càrrec d’Havaneres Crema 
Catalana i Cavall Bernat
Pl. del Vallès

BATUCADA amb Bandtumbats
Eix Macià, a la zona de les Barraques 

23.30 h 
CONCERT DE XAVI SARRIÀ
Eix Macià, a l’EspaiConcert

24 h 
25 ANYS I SEGUIM! Rumba 
amb el Grup AI, AI, AI
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

1.30 h 
EBRI KNIGHT, GIRA 
#GUERRILLATOUR
Eix Macià, a l’EspaiConcert

Dilluns 10
10 h 
SIMULTÀNIES D’ESCACS
Pavelló Municipal de Cal Balsach

De 10 h a 14 h 
VISCA LA CANALLA! JOCS I 
TALLERS a càrrec de l’Obrador
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

10.30 h 
ACTIVITAT INFANTIL (de 
3 a 7 anys): 14a GIMCANA 
INFANTIL AMB BICICLETES
Ronda de Ponent

BILLAR HUMÀ
Eix Macià

CORRAL KAOS amb la cia. Scuraplats
1r passi: inici a la pl. del Pi-pi, c. de l’Escola 

Industrial, c. d’en Font, pl. de Marquilles, 

c. de Sant Feliu fins a la pl. del Gas.

11 h 
PASSEJADA POPULAR AMB 
BICICLETES I PATINS
Ronda de Ponent

VI PLATÓ FOTOGRÀFIC 
DE FESTA MAJOR
Vestíbul de l’Ajuntament

TROBADA DE PUNTAIRES
Rambla / c. d’Antoni M. Claret

D’11 a 14 h 
LA FESTA DE PUNTA A PUNTA: 
espectacles i animació
Pl. del Pi

• SUBMARÍ a càrrec de la cia. EZ 

Av. de la Concòrdia

• AVIADOR a càrrec de la cia. EZ 

Av. de Barberà amb pl. del Mestre Planas

• KATAPULTEN amb la cia. 

Traüt Espectacles 

Entre pl. de Barcelona i pl. Creu de Barberà

• TANC GURUGÚ amb la cia. 

Asaco Producciones 

11.30 h 
ESCAMOTS DE L’OSV
Pl. de Barcelona

11.45 h 
CORRAL KAOS a càrrec 
de la cia. Scuraplats
2n passi: inici a la pl. del Gas, c. de 

Sant Pere, c. de la República, c. de 

les Tres Creus i pl. de Gabriel Pujol

12 h
“SARAU” AMB DANSES AL CARRER
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

De 12 a 14 h 
FAMILIA’RT
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

12.30 h 
ESCAMOTS DE L’OSV
C. de Pi i Margall

VISCA LA CANALLA! LA FARSA DE 
FARSANTS amb la cia. Farsants
Pl. de Gabriel Pujol (al costat de 

la Biblioteca Vapor Badia)

13 h 
ESCAMOTS DE L’OSV
Av. de la Concòrdia. Als porxos

De 13 a 14.30 h 
EN ACÚSTIC: GRUPS DE 
MÚSICA LOCALS 
Oest de Franc • Andreu i Guillem 

Busqueta • Sonoziendo • Dani 

Quintana i Nina Ferrater

Pl. del Pi – av. de la Concòrdia – av. 

de Barberà alçada pl. del Mestre 

Planes – entre pl. de Barcelona i 

la pl. de la Creu de Barberà

13.30 h 
APERITIU i DINAR a càrrec 
de les cooperatives El teixit 
de la terra i el Rodal
Eix Macià 

16.30 h 
TORNEIG INTERNACIONAL 
D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL
Pavelló Municipal de Cal Balsach

17 h 
TALLER DE GEGANTS
Pl. del Dr. Robert

18 h 
TALLER DE CASTELLS
Pl. de l’Alcalde Marcet

PATI DE CONTES a càrrec 
de Rah-mon Roma 
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

SABALLUT DE FERRO
Eix Macià

SARDANES, AMB LA 
COBLA NOVA VALLÈS
Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

De 18 a 20 h 
FAMILIA’RT
Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

18.30 h 
CERCAVILA DE GEGANTS
Carrers i places de la ciutat

19 h 
CLANDESTÍ AMB MÚSICA SWING
Pl. del Gas

CLASSE OBERTA DE LINDY HOP
Swingcopats, rda. de Zamenhof, 64

PATI DE CONTES a càrrec 
de Rah-mon Roma 
Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

19.45 h 
CONCERT DE CORALS: CORAL 
TALIA, CORAL ESTRELLA 
DAURADA i CORAL LA TRESCA
Pl. de Sant Roc

20.30 h 
SOPAR POPULAR a càrrec de la PAH
Eix Macià

21.15 h 
ULTERIOR, EL VIATGE a 
càrrec de la cia. Tiritirantes
Av. de Francesc Macià / av. dels Pararires

22 h 
CASTELL DE FOCS a càrrec de la 
pirotècnia Antigua Casa Estalella
Parc de Catalunya

 22 .15 h 
FI DE FESTA AMB LA SALSETA
Eix Macià

EXPOSICIONS 
TEMPORALS
LA FI ÉS EL PRINCIPI. 
PRÀCTIQUES FUNERÀRIES A LA 
CATALUNYA PREHISTÒRICA 
Exposició itinerant del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya

Inauguració: dimarts 4 de 

setembre a les 20 h

Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13

35è ANIVERSARI DE LA COLLA 
DE GEGANTERS I GRALLERS 
DE GRÀCIA DE SABADELL
Inauguració: dijous 6 de 

setembre a les 19 h

Casal Pere Quart, Rambla, 69

ATLES SABADELL. IMAGINAR, 
REPRESENTAR, 
CONSTRUIR LA CIUTAT
Inauguració: dijous 6 de 

setembre a les 20 h

Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16

EL VALOR DE L’EFÍMER. TREZE
Inauguració: dissabte 8 

de setembre a les 12 h

Casal Pere Quart, Rambla, 69

RASTRES, DE MONTSERRAT 
SENSERRICH
Inauguració: dissabte 8 

de setembre a les 13 h

Alliance Française, c. de Sant Joan, 35

L’ART COM A OFICI. RICARD CALVO
Inauguració: 4 de setembre a les 19 h

Acadèmia de Belles Arts

LES COLLES DE FOC DE LA CIUTAT
Dilluns de 8 a 14 h. Dimarts a dijous 

de 8 a 40 h i de 17 a 20.30 h. Divendres 

de 8 a 20.30 h. Dissabte de 8 a 14 h

Mercat Central de Sabadell

EXPOGEGANT
Diumenge 9, d’11 a 14 h i de 17 a 

20.30 h i dilluns 10, d ‘11 a 14 h

Casa Duran 
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L’ampliació del Taulí s’endarrereix 
per problemes amb la constructora
La direcció de l’Hospital de Sabadell està treballant per trobar una solució i reprendre com 

més aviat millor les obres que han d’ampliar en dues plantes del servei d’Urgències

PERE GALLIFA

@PERE_GALLIFA

L
es dues plantes de l’Hos-
pital de Sabadell que han 
de servir per desconges-

tionar el servei d’Urgències del 
centre sanitari començaran a 
funcionar més tard de la data 
prevista inicialment. Les obres 
d’ampliació del Taulí estan atu-
rades per problemes amb la 
constructora Acciona, adjudica-
tària del projecte. En un comu-
nicat, la direcció de l’hospital ha 
explicat que continua treballant 
per “trobar la millor alternativa” 
per reprendre les intervencions 
tan aviat com sigui possible. Una 
possible solució seria arribar a 
una nova adjudicació dels tre-

balls, que van començar al maig 
i tenien un termini d’execució de 
quinze mesos.

L’Ajuntament de Sabadell, que 
forma part dels òrgans de govern 
de la Corporació, confia que les 
desavinences entre la direcció 
del Taulí i Acciona es puguin re-
soldre amb celeritat per tal que 
les obres puguin reiniciar-se com 
més aviat millor. “La posició del 
Taulí no coincideix amb la posició 
de l’empresa i és en aquesta dis-
cussió on s’ha de trobar la millor 
solució perquè la voluntat és que 
la intervenció culmini com més 
aviat millor”, ha afirmat l’alcalde 
de Sabadell, Maties Serracant. En 
aquest sentit, ha recordat que “el 
que està en joc és la millora de les 
Urgències del Taulí”, i espera que 

Es busca solució per reprendre els 

treballs al Taulí | Roger Benet

L’Ajuntament 

dona suport a la 

Corporació Sanitària 

del Parc Taulí

el projecte d’ampliació no s’ajorni 
indefinidament. Serracant també 
ha aprofitat per aclarir que el con-
sistori no farà efectius els gairebé 
4,5 milions d’euros a l’empresa 
constructora tal com s’havia com-

promès fins que els treballs no es-
tiguin enllestits.

El projecte Frontal Gran Via 
consisteix en la construcció de 

dues plantes d’hospitalització no-
ves sobre l’actual bloc del servei 
d’Urgències. En conjunt, suma-
ran una nova superfície de 2.114 
metres quadrats, amb espai per a 
divuit habitacions per planta i un 
total de 72 llits amb les seves res-
pectives àrees de suport. Gràcies 
als nous espais, els pacients que 
passen més hores a l’espera de ser 
ingressats a planta podran dispo-
sar molt abans d’un llit en un es-
pai propi d’hospitalització.
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ALEIX GRAELL

@ALEIXGNN

N
o fa ni un any que el gra-
fiter local Treze va morir 
després de tres anys de 

lluita contra el càncer. Llavors, els 
seus amics van voler fer-li un ho-
menatge i, en lloc de funeral, van 
celebrar una festa. Aquesta era la 
seva voluntat. Ara la grafitera Zu-
rik comissionarà una de les expo-
sicions més esperades de la Festa 
Major. El valor de l’efímer (8 de 
setembre al Casal Pere Quart) és 
un recull d’obres, dibuixos i pro-
jectes de Treze. “Esperem unes 
150 o 200 persones”, confessa la 
Zurik a Ràdio Sabadell.

Els museus també inaugu-
ren exposicions coincidint amb 
la Festa Major. Des de dimarts 
és en marxa al Museu d’Història 
l’exposició La fi és el principi, que 
gira al voltant de les pràctiques 
funeràries a la Catalunya  prehis-
tòrica, mentre que al Museu d’Art 
comença la mostra Atlas de Saba-
dell. Imaginar, representar, cons-

La fi és el principi es va inaugurar 

dimarts passat | Helena Molistde la natura. Igualment, al llarg 
dels dies de Festa Major la Casa 
Duran serà el centre de les mos-
tres de cultura popular. Aquests 
dies festius obrirà les portes a la 
mostra de gegants i capgrossos 
de la ciutat. En canvi, les colles 
de foc de la ciutat ocuparan l’es-
pai del Mercat Central amb un 
recull de peces històriques, vestits 
i fotografies del Ball de Diables de 

Sabadell, els Diables de la Creu Al-
ta o les Bruixes del Nord. A més, 
aquesta any es compleixen 35 
anys de la fundació de la Colla de 
Gegants i Geganters del barri de 
Gràcia. Per celebrar-ho la colla ha 
organitzat una petita mostra de la 
seva història que ja es pot gaudir al 
Casal Pere Quart.

truir la ciutat. Totes dues inclouen 
visites guiades i són gratuïtes.

A tocar del Museu d’Art, a la 
sala d’exposicions de Belles Arts ja 
està oberta l’exposició L’art com a 
ofici del sabadellenc Ricard Calvo. 
I també a Belles Arts hi haurà ex-
posat a partir de demà Rastres de 
Montserrat Senserrich, una mos-
tra de dibuix naturalista que pre-
tén reflectir el sentit més profund 

Èdip, Pepa Plana o Xarim 
Aresté als teatres locals
Destaquen noms com Julio Manrique, Emma 

Vilarassau o el coreògraf Pol Jiménez

A.G.

L
a temporada teatral sa-
badellenca comença amb 
força. S’ha apostat per fer 

una cartellera dedicada a tots els 
públics, amb èxits musicals i obres 
consolidades al circuit barceloní. 
Entre aquest mes de setembre i 
desembre passarà pels teatres lo-
cals Èdip dirigida per Oriol Broggi 
i protagonitzada per Julio Manri-
que. Una obra que ve de fer tempo-
rada al Teatre Romea, a la capital 
catalana. A més, Emma Vilarassau 

Julio Manrique i Èdip són uns dels atractius 

de la temporada teatral | Cedida

també passarà per Sabadell amb el 
text Un tret al cap que dirigeix Pau 
Miró. Amb la voluntat d’intentar 
aconseguir una programació per 
a tots els públics, la pallassa Pe-
pa Plana presentarà el seu últim 
espectacle, i el virtuós guitarrista 
Xarim Aresté portarà a la ciutat 
el seu nou disc Polinèsies. La regi-
dora de Cultura, Montse Chacón, 
ha fet un tastet de la temporada 
cultural 2018-2019: “Intentem fer 
una programació que arribi al mà-
xim nombre de públic, que sigui 
de qualitat, nova i que engresqui la 
gent. Volem ser referents i evitar 
que la gent hagi de marxar de la 
ciutat per veure bons espectacles”. 
A més, la intenció de la regidora és 
augmentar la presència femenina 
en els muntatges, sobretot en la 
direcció. “Quan analitzes la pro-
gramació t’adones que la direcció 
i la producció del que estem pro-
gramant és molt masculí. Volem 
començar a canviar aquesta ten-
dència”, assenyala Chacón.

Edificis de la 
ciutat obren 
portes per 
Festa Major
Alguns dels edificis més 

emblemàtics de la ciutat 

obriran les seves portes 

per Festa Major. A més, els 

ciutadans podran fer visi-

tes guiades. És el cas, per 

exemple, de l’Ajuntament 

de Sabadell, el Campanar 

de Sant Fèlix i l’arxiu de La 

Puríssima, així com l’Arxiu 

de la ciutat, l’arsenal i el 

polvorí de l’aeroport o la 

Casa Duran. Les visites, 

això sí, s’han de concertar 

en una hora determinada.

Més espais amb 
portes obertes
Altres edificis singulars de 

Sabadell també obriran 

les seves portes al públic. 

És el cas de la Torre de 

l’Aigua, el forn i obradors 

de ceràmica dels Escayola 

del segle XVIII, el Museu 

de l’Institut Català de Pa-

leontologia Miquel Crusa-

font, l’exterior del Castell 

de Can Feu, l’Aeroport 

de Sabadell o l’Agrupació 

Astronòmica. Tots els es-

pais obren en horaris i dies 

concrets que cal consultar 

al programa.

Ai Carai! de 
J.M. Benet i 
Jornet a La 
Bàscula
El text de Josep Maria Be-

net i Jornet arriba a la sala 

La Bàscula de Gràcia. Jo-

sep Salomó i Prats dirigeix 

aquest muntatge amb la 

companyia Associació Ar-

tística Encert, i que serà el 

segon espectacle que es 

fa en aquesta sala aquest 

mes. Les entrades ja es 

poden adquirir i reservar 

a través de la pàgina del 

teatre o per telèfon. Les 

funcions tindran lloc el 

divendres 14 (21:00), dis-

sabte 15 (21:00) i diumen-

ge 16 (19:00).

NOTÍCIES
BREUS Les obres de Treze 

exposades a la Festa
Els dies de la festa gran de Sabadell són un bon 
moment per a les exposicions temporals i permanents
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Seligrat agraeix 
l’amplitud de 
l’actual plantilla
Nico Delmonte i Antonio Domínguez 

completen un equip que il·lusiona

A.A.

U
n total de 22 jugadors 
formen el Sabadell 
2018/19. Sobre la botzi-

na, els dos últims en arribar són 
els cedits Nico Delmonte (Extre-

Toni Seligrat ha lloat el fons 

d’armari del Centre d’Esports per 

la temporada 18/19 | Roger Benet

madura) i Antonio Domínguez 
(Valladolid). Les 16 llicències sè-
niors estan ocupades i de sub-23 
-Acedo té fitxa de filial- en queda 
una lliure. Excepte el lateral dret, 
totes les posicions estan dobla-
des, sovint amb futbolistes poli-

valents. “Ja estava content amb 
el que tenia abans que arribessin 
Domínguez i Nico. Amb ells, enca-
ra més. Tenim una plantilla molt 
completa”, reconeix el tècnic, To-
ni Seligrat, que tindrà el primer 
contratemps amb la baixa entre 
dos i tres partits de Migue. El ca-
pità pateix una distensió al lliga-

ment intern del genoll dret. Wi-
lliams s’entrenava pel seu compte 
abans d’arribar a Sabadell, amb la 
qual cosa l’argentí Nico apunta a 
substitut del central demà passat 
davant el Barcelona B.

Obligats a refer-se de 
la “cura d’humilitat” 
rebuda a Conca
El Sabadell arrenca la temporada amb un punt sumat dels 
sis primers a les portes de rebre el filial del Barcelona

ADRIÁN ARROYO

@ADRIAN_ARROYO

L
a nit i el dia. El Sabadell ha 
demostrat en tan sols dues 
jornades del que és capaç, 

tant en positiu com en negatiu. Les 
sensacions del debut contra el Pe-
ralada van esperançar tot i l’empat 
(2-2). L’equip va dominar, va gau-
dir d’ocasions per guanyar i no-
més errors puntuals al darrere van 
condemnar-lo. En canvi, al primer 
desplaçament els sabadellencs es 
van veure superats en tot a casa 
del Conquense (2-0). “No vam es-
tar a l’altura del que se’ns demana 
i del que podem donar. Només 
puc qualificar el partit com una 
cura d’humilitat”, admet un Pedro 
Capó que ja pensa en fer de l’es-
tadi un fortí començant per demà 
passat (18h) contra el Barcelona B: 
“Un equip ambiciós s’ha de fer fort 
a casa. La Nova Creu Alta és un es-
tadi molt maco, però els rivals han 
d’estimar-se més anar a d’altres 
camps”.

“Canviarem segur la nostra 
dinàmica i aquest partit és molt 

maco per fer-ho”, afegeix Felipe 
Sanchón, que en etapes formati-
ves va estar-se 15 anys a Can Bar-
ça. La plantilla arlequinada coin-
cideix en allò que han de millorar. 
Si l’any passat la mitjana de gols 
en contra va ser de menys d’un 
per partit (29 en 38), enguany Ro-
berto ja ha recollit quatre cops en 

dos partits la pilota de la xarxa. El 
davanter Arturo reconeix aquests 
deures: “Ens està fallant el millor 
que teníem i hem de ser consci-
ents que ho hem de recuperar. 
Tothom sabia que jugar contra 
nosaltres era complicat i hem de 
fer que torni la seriositat defensi-
va. No podem deixar passar més 

jornades sense guanyar”. Amb la 
xifra de socis per sobre dels dos 
milers, un bon inici era clau per 
engrescar una afició il·lusionada 
amb el projecte. L’estrena, però, 
obliga ara a anar a remolc.

El Sabadell va encaixar a 

Conca la primera derrota de la 

temporada | UB Conquense

APUNT
D’OPINIÓ

Tenim una plantilla molt 

àmplia aquesta tem-

porada. No vam aconse-

guir l’extrem dretà sènior 

que buscàvem perquè 

ens jugués per fora, però 

aquesta tasca ens la pot 

fer igualment Pol Balles-

teros. L’esquerrà Antonio 

Domínguez també ens pot 

aportar molt a les dues 

bandes, a la mitja punta i 

fins i tot actuant al mig del 

camp. En l’àmbit defensiu sí 

vam tancar amb l’arribada 

l’últim dia de Nico Delmon-

te la peça que cercàvem 

des de l’inici de la pretem-

porada. Mantenir la base de 

l’any passat també ha estat 

una cosa fonamental. Hem 

estudiat des del primer dia 

les nostres necessitats i les 

possibilitats que ens oferia 

el mercat, en cap moment 

ens hem tornat bojos a 

l’hora de fitxar i de tots els 

perfils que volíem i amb 

la qualitat que buscàvem 

només ens ha faltat aquest 

banda dreta. No vull pensar 

en fites a llarg termini. Jo 

confio a guanyar el primer 

partit aviat i pensar en ob-

jectius diaris per poder es-

tar a la llarga a la part alta 

de la taula. Veig que l’equip 

funciona als entrenaments 

i evoluciona en línia ascen-

dent. De moment no hem 

tingut ni encert ni fortuna 

en els primers partits però 

ens ho hem de prendre 

amb paciència i treballar 

dia a dia perquè crec que 

tenim una plantilla i un cos 

tècnic per somiar per tot.

Per Jose Manzanera, 
director esportiu del 
Sabadell
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Les curses tornaran a ser 
l’epicentre del programa 
esportiu de la Festa Major
A partir de les 9h del diumenge, la Cursa Popular, la dels 14 km i la Mitja 

Marató esperen aplegar milers de corredors als carrers de Sabadell

PAU VITURI

@PAUVITURI

L
es activitats esportives es 
preparen, un cop més, per 
acaparar part del prota-

gonisme a la Festa Major de Sa-
badell. El programa ve farcit de 
propostes de tot tipus on tenen 
cabuda molts esports –tennis 
taula, tennis, pàdel, esquaix, fut-
bol sala, billar...– però no hi ha 

Les curses són l’atractiu principal 

del programa esportiu de 

Festa Major | Roger Benet

Major, la Rambla o l’avinguda de 
Barberà. En aquest sentit, s’espe-
ren afectacions de trànsit des de 
les 9 fins a les 12.30h.

Com és habitual, el mateix re-
corregut –dues i tres voltes res-
pectivament– es farà servir per a 
la 6a edició de la Cursa dels 14 km 
i per a la 13a Mitja Marató. Totes 

dues curses compartiran sortida 
simultània amb la Cursa Popu-
lar. A més, entitats com el Centre 
d’Esports Sabadell han fet una 
crida a través de les xarxes socials 
per córrer amb la tradicional sa-
marreta arlequinada.

No hi faltarà aquest any tam-
poc, a partir de les 11.30 h, la 
Cursa Popular Infantil, adreçada 
als nens i nenes nascuts entre el 
2006 i el 2014. Tots ells correran 
plegats però cobrint diferents 
recorreguts: 600 m per als més 
petits (2011-14), 1.000 m per als 
mitjans (2009-10) i 2.000 m per 
als més grans (2006-08) i, encara 
que no hi haurà classificacions, 
tots els participants rebran una 
medalla. 

El tret de sortida dels esports 
de Festa Major és a punt de co-
mençar.

dubte que és l’atletisme qui s’en-
dú la palma.Un any més, i ja en 
van 40, la Cursa Popular tornarà 
a despertar la ciutat el diumenge 
a partir de les 9 del matí. El re-
corregut escollit tampoc canvia. 
Els corredors hauran de cobrir 
el circuit de set quilòmetres amb 
sortida i arribada a Sant Oleguer 
i passaran per punts neuràlgics 
de la ciutat com la carretera de 
Barcelona, el passeig de la Plaça 

La Passejada 
en Bicicletes i 
Patins, dilluns 
al matí
Una altra de les activitats 

que, any rere any, no fallen 

en el programa de la Festa 

Major és la Passejada en 

Bicicletes i Patins de dilluns 

a les 11 del matí, dirigida a 

majors de 7 anys i amb sor-

tida i arribada a la ronda de 

Ponent. Mitja hora abans, 

en aquest mateix punt de 

la ciutat, tindrà lloc la 14a 

edició de la Gimcana In-

fantil amb Bicicletes per a 

infants amb edats compre-

ses entre 3 i 7 anys.

Tornen els 
batejos de 
submarinisme 
d’UNISUB
Després d’un any d’ab-

sència en el programa 

de la Festa Major, tornen 

els clàssics batejos de 

submarinisme d’UNISUB, 

dirigits mitjançant una 

tasca didàctica per tenir 

un primer contacte amb el 

món subaquàtic esportiu. 

Tindran lloc al Poliesportiu 

Municipal Can Marcet el 

dissabte, de 10 a 14 h i de 

15 a 18 h, i el diumenge, de 

10 a 14 h. L’activitat també 

servirà per commemorar el 

60è aniversari de l’entitat.

L’11è Open 
Internacional, 
plat fort dels 
escacs
Els escacs viuran un cap 

de setmana molt atapeït. 

Cal Balsach acollirà els dies 

7, 8 i 10 de setembre l’11è 

Open Internacional Ciutat 

de Sabadell organitzat per 

la Societat Coral Colón. El 

dia 9 al matí es celebrarà 

el 3r Blitz Internacional 

amb competicions ràpides 

de menys de 60 minuts. 

I les Simultànies, on els 

participants competeixen 

contra un jugador experi-

mentat, tindran lloc el 10 al 

matí i seran retransmeses 

per internet.

NOTÍCIES
BREUS

La ‘Festa del 
Bàsquet’ apostarà 
per la integració
La plaça de la Creu Alta sensibilitzarà 

sobre el bàsquet en cadira de rodes

P.V.

E
l programa de Festa Major 
també inclourà activitats 
que promouen la inte-

gració social a través de l’esport. 
En aquest sentit, dissabte a partir 
de les 5 de la tarda, la plaça de la 
Creu Alta acollirà la segona edi-

La Creu Alta acollirà la Festa 

del Bàsquet | Roger Benetció de la Festa del Bàsquet. Una 
jornada que s’allargarà fins a la 1 
de la matinada i en què, gràcies a 
les tres entitats organitzadores –
GlobalBàsket, Creu Alta Sabadell 
Bàsquet i La Balles– s’instal·laran 
pistes de bàsquet per sensibilitzar 
i donar altaveu al bàsquet amb 
cadira de rodes. La Festa del Bàs-

quet sorgeix de la fusió de les tres 
activitats d’aquest esport que es 
feien anteriorment i que, des de 
l’any passat, es concentren en un 
sol espai on s’espera una nom-
brosa presència de sabadellencs 
interactuant amb el bàsquet com a 
eix central. De 17 a 19h tindrà lloc 
l’activitat Apropem el bàsquet als 

nens i a les nenes, de 19 a 21h el 
bàsquet amb cadira de rodes aga-
farà el protagonisme amb l’activi-
tat Rodant cap a la normalitat i 
la jornada clourà amb l’Street ball 
3 x 3 amb concurs de triples que 
tindrà lloc de 21 a 1h.

La Cursa Infantil, 

destinada als 

nascuts entre el 

2006 i el 2014
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L’Escola Pia de futbol sala se cita 
amb la història al Palau Blaugrana
En el debut en una Final a Quatre de Copa Catalunya, els escolapis s’enfronten a l’Industrias 

Santa Coloma. L’altra semifinal del torneig la disputen l’AE Esplugues i el Barça Lassa

MARC PIJUAN

@MARCPIJUAN

L
’Escola Pia té avui un dels 
reptes més importants de 
la seva història. Després 

de classificar-se per a la Final Four 
de Copa Catalunya al mes de maig, 
els de Borja Burgos disputaran la 
semifinal contra l’Industrias Santa 
Coloma (19h), equip de Lliga Na-
cional, per ser a la final. Tot ple-
gat en un escenari incomparable, 
el Palau Blaugrana. “Per nosaltres 
és un gran premi a tots els anys de 
feina”, apunta el capità de la Pia, 
Llorenç Tarrés. Tot i admetre la 
dificultat del duel, Tarrés assegura 
que “volem guanyar, tot i que da-
vant tindrem un equip que segu-
rament és millor que nosaltres en 

Cita històrica pels nois de 

la Pia | Roger Benet

tot. Hem de competir, aprofitar les 
nostres ocasions i tenir un punt de 
sort”, ha analitzat.

“La posada en escena serà clau. 
No ens hem d’espantar. Si entrem 
ràpidament en partit tindrem més 
opcions de competir en condi-
cions”, admet el capità sobre les 
opcions de guanyar. Físicament, 
Tarrés creu que l’equip arriba en 
òptimes condicions: “Hem fet la 
pretemporada enfocada en aquest 
partit. Arribarem bé i amb la plan-
tilla al complet”. Per últim, el ju-
gador de la Pia ha volgut destacar 
el paper de l’afició, que avui tam-
bé donarà color i animarà al seu 
equip al Palau Blaugrana: “Hem 
arribat fins aquí en part gràcies a 
ells. Els prometem que sortirem 
del Palau havent-ho donat tot”.

Històrica estrena 
del Sabadell 
Nord a Primera 
tot i el resultat

Els de Quico Díaz van caure per 

0 a 2 contra el Vilassar de Mar 

en el debut a Primera Catalana

M.P.

E
l Sabadell Nord ha debu-
tat a la Primera Catalana 
amb un resultat negatiu. 

Derrota 0-2 contra el Vilassar 
de Mar. Això, però, no desllueix 
l’estrena històrica de l’equip de la 
zona nord en la màxima categoria 
assolida mai fins ara. Després del 
campionat de Segona aconseguit 
el passat mes de maig, l’estrena 
a Primera era el duel més espe-
rat al barri. La derrota contra el 
Vilassar es pot explicar per molts 
motius. El migcampista dels de 
Ca n’Oriac, Kevin del Corral, ho 

Tot i la bona primera meitat, 
els de la zona nord es van veure 
penalitzats per un penal innocent 
que Matamala va transformar per 
avançar el Vilassar. Amb el Saba-
dell Nord buscant el gol de l’em-
pat, el conjunt visitant va senten-
ciar el duel amb el definitiu 0 a 
2. “La segona part vam anar més 
a remolc, vam jugar més amb el 
cor que amb el cap”, apunta Del 
Corral, i afegeix: “Només és el 
principi, queda molt treball per 
endavant i la dinàmica és bona”. 
Dissabte de Festa Major el Saba-
dell Nord visita l’Argentona (18h), 
en el segon duel del campionat.

Els del nord no van poder amb el 

Vilassar a l’estrena | Marc Ortín

resumeix en una senzilla frase: 
“Els petits detalls han marcat la 
diferència”.
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El futur del bàsquet en 
cadira de rodes estatal és 
a les mans d’Òscar Trigo
El tècnic del Global Basket estrena la seva segona etapa al 

capdavant de la selecció amb un cinquè lloc al Mundial

ria al final el campió, Gran Breta-
nya, als quarts. “La classificació és 
meritòria perquè ha estat un dels 
Mundials amb més nivell. Aspirà-
vem a les semifinals, però ens vam 
creuar amb una Gran Bretanya re-
novada que és dels que millor ju-
ga. Tot i això, vam competir i vam 
entrar a l’últim minut guanyant de 
dos. Un triple va decidir qui passa-
va”, explica Trigo.

“Ha fet un gran treball. Es va 
trobar una selecció descosida i ha 
hagut de tirar de fil i agulla per 
saturar allò que sagnava. Ha sigut 
capaç de fer un equip molt compe-

titiu. El futur de la selecció passa 
per l’Òscar perquè és un entrena-
dor i una persona molt respecta-
da”, afegeix el també sabadellenc 
Miquel Sagarra, secretari general 
del Comitè Paralímpic Espanyol. 
I és que la renovada selecció ha 
estat la segona millor europea del 
Mundial, però lluny d’autocom-
plaences, Trigo ja pensa en la se-
güent fita: “Vam competir quan 
tocava, als creuaments. Estem sa-
tisfets pel creixement però no ens 

conformem, volem més. És un pri-
mer pas per tenir nous objectius 
com ara la final del pròxim Euro-
peu”. De tots els participants, no-
més els quatre primers obtindran 
un bitllet per a Tòquio 2020.

Onrubia, internacional

Entre els jugadors que hi eren a 
Hamburg n’hi havia un de saba-
dellenc, Óscar Onrubia, estre-
nant-se així en una cita absoluta. 
“És molt important per a ell, per a 
mi, i per al Global, però entrava al 
Mundial per suplir una baixa. Era 
un punt d’inflexió en el seu apre-
nentatge i ha aprofitat els pocs 
minuts dels quals ha gaudit”, ha 
dit Trigo, tot afegint que “quinze 
dies competint amb la selecció 
és l’equivalent a la formació de 
cinc anys al nostre club”. Tots dos 
ja han estrenat la temporada de 
clubs aixecant la Supercopa Cata-
lana dissabte contra el Costa Dau-
rada a Sant Julià de Vilatorta. “No 
arribàvem rodats, l’objectiu real 
és començar bé la Primera Nacio-
nal al novembre”, clou Trigo.

Espanya ha assolit a Hamburg la 

seva segona millor classificació en 

un Campionat del Món | IWBF

ADRIÁN ARROYO

@ADRIAN_ARROYO

L
a segona etapa d’Òscar 
Trigo com a seleccionador 
de bàsquet en cadira de 

rodes ha començat amb un cinquè 
lloc al Mundial d’Hamburg, el que 
suposa el segon millor paper de la 
història, per darrere de la quarta 
plaça a Incheon 2004. Després 
de perdre els tres partits de la fase 
de grups, l’equip dirigit des de la 
banqueta pel sabadellenc es va re-
fer guanyant el Japó als vuitens de 
final i plantant cara contra qui se-

Salguero lluint les medalles de 

l’Europeu de Dublin | FEDDF

A.A.

Ó
scar Salguero ja té al 
seu currículum les me-
dalles d’or dels Jocs 

Paralímpics, el Mundial i l’Euro-
peu amb tan sols 20 anys. L’úl-
tima en arribar ha estat aquesta 
última al Campionat d’Europa 
de natació adaptada disputat a 
Irlanda. El nedador sabadellenc 
va endur-se el triomf als 100 
braça, completant així la desit-
jada triple corona. Ho va fer, a 
més, amb rècord d’Espanya in-
clòs (1:09.24), tot i que el d’Els 
Merinals esperava rebaixar en-
cara més el temps: “Volia baixar 
de l’1:09 i vaig tenir molt bones 
sensacions, però a partir del 50 
em va costar una mica més i vaig 
quedar-me a les portes”.

Veure l’1:08 al cronòmetre 
serà, per tant, el gran objectiu 
de cara a la nova temporada que 
el sabadellenc arrenca en breu. 
“Tinc l’ambiciós repte de baixar 
del 09. Serà difícil i hauré de 
gestionar bé la prova, però estic 
segur que l’any vinent l’assoliré i 
m’aproparé al rècord del món”, 
admet el del Club Natació Sa-
badell, que a l’Europeu de Du-
blin també va ser plata al relleu 
4x100 estils i cinquè a la final 
dels 200 estils.

Trigo: “Quinze dies 

amb la selecció és 

com cinc anys al 

Global Basket”

Salguero 
guarda 
un repte 
pendent
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Presència al carrer i 
altaveu del ciutadà
La nova temporada de Ràdio Sabadell comença de manera 
sòlida i amb els equips consolidats al llarg el curs passat

PAU DURAN

@PAUDURANIDEHARO

S
umant La llanterna mà-
gica de Jordi Tarradas, 
Tretze amb Aleix Muñío 

i Salsitxes Paradís d’Ot Burgaya 
i Aleix Graell, Ràdio Sabadell co-
mença una nova temporada el 12 
de setembre. Pel cap d’Antena de 
l’emisora, Sergi Garcés, l’objectiu 
és “tenir més presència al carrer. 
Aconseguir que la ràdio, a banda 
d’estar pendent de l’actualitat, 
també hi sigui; més enllà de les 
cites ja conegudes del calenda-
ri”. Sabadell Ràdio Lab permetrà 

escoltar programes 
fets a la casa pels 
alumnes de l’escola 

de ràdio. I a més, Rà-
dio Sabadell participa 

Moment de la presentació de la nova temporada | Roger Benet

en el nou magazín que recull el 
testimoni del Connectats a l’estiu 
i s’estableix a la tarda de manera 
col·laborativa amb cinc emissores 
més de proximitat.

Els serveis informatius són el 
pal de paller de la ràdio a través 
del Notícies Migdia de Núria Gar-
cía i Notícies Vespre amb Karen 
Madrid. I el protagonisme dels 
esports és molt destacat, tant per 
l’Hotel Suís amb Adrián Arroyo 
com pel Sabadell en Joc de Pau Vi-
turi. El dia, això sí, comença amb 
el magazín Al matí, un espai cre-

at per la Raquel García i la Mireia 
Sans. Continuaran els programes 
amb un públic diferenciat, entre 
els quals destaca de manera dià-
ria l’històric Pere Massagué amb 
el seu Xocolta Express. També es 
podrà escoltar l’Espia de Mahler 
de Jordi Cos, Parlem d’Òpera amb 
Jordi Torrents, Quimèric conduït 
per Karen Madrid, Amunt el teló 
de Sa ba dell Teatre Associa-
ció, Ge ne ra- ció BSO amb 
en Jau  me i en Luiggi, i Vi-
tamina Dan- ce amb Toni 
Gon zález.

Els serveis 

informatius són 

el pal de paller 

de la ràdio
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La Retornada
Autora: Donatella Di Pietrantonio. 

Editorial: Duomo

Un tomb per la 
història del carrer 
Comte de Reus

ANNA I TEFI, LLIBRETERES DE  MACONDO

@LLIBRER_MACONDO

C
on el tiempo perdí también aque-
lla idea confusa de normalidad y 
hoy ignoro de verdad qué lugar es 

una madre. Me falta como puede faltarme 
la salud, un cobijo, una certeza...” Així de 
contundent es mostra la protagonista de La 
Retornada quan mira enrere intentant en-
tendre què va passar a la seva vida. Un dia, 
quan amb només  tretze anys, els pares que 
l’han criat i que ella sempre ha cregut que 
eren seus la tornen de forma sobtada als pa-
res biològics sense cap mena d’explicació. 
Filla única, ben educada, bona estudiant, 
dóna classes de ballet i natació i d’un dia per 
l’altre es troba amb una família amb cinc 
germans, amb pocs diners i problemes per 
menjar, vestir i inclús dormir. També troba-
rà uns pares que no l’han reclamat i no sem-
blen tenir gaire interès en ella, una família 
aspre a la que ella intentarà adaptar-se però 
on acabarà destacant, igual que a l’escola. La 

MARC BATLLE, ARQUITECTE I MEMBRE DE LA FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH

@BOSCHCARDELLACH

A 
Sabadell tenim molts carrers amb nom de comtes; Jofre, Ramon Berenguer 
IV, de Reus, d’Urgell, dels Comtes... Això fa que davant de tanta noblesa de ve-
gades només llegim els títols i no veiem les persones que hi ha darrere. Aquest 

pot ser el cas del Comte de Reus, que va ser ni més ni menys que el famós general Prim. 
Joan Prim i Prats (Reus 1814-Madrid 1870), Comte de Reus, Vescomte del Bruc i 

Marquès de Los Castillejos, militar i polític liberal, fou un dels promotors de la revolu-
ció del 1868,”La Gloriosa”, foragitant la rodona Borbona i corrent després a buscar una 
nova dinastia reial que trobà en el Duc d’Aosta, Amadeu de Savoia, que regnà amb el 
nom d´Amadeu I d’Espanya. Però quan Amadeu arribà a Espanya, el seu valedor general 
Prim havia mort per les ferides rebudes, diuen,en un atemptat al carrer del Turco de Ma-
drid. Autors? Hi havia diversos candidats i tenia molts números el Duc de Montpensier.

Amb la inestabilitat que hi havia al país, el pobre Amadeu durà dos anys, abdicà i 
tornà a Itàlia, deixant com a record la seva lleialtat a la Constitució i els “amadeus”, 
monedes de cinc pessetes encunyades amb el seu nom.

Prim fou un militar amb un gran prestigi i popular entre el poble. Llegim el que es-
criví Marian Burguès sobre això. “Les poblacions de Catalunya es netejaren de dropos 
i de pinxos que es feren voluntaris de Prim pensant que els moros no eren persones. 
Perderen els moros i pagaren amb milions de xavos moruns, cosa que féu que la penín-
sula fos envaïda d´aquella moneda” Però van passar més coses; els dropos i els pinxos, 
seguidors fidels de Prim, havien après un ofici, es reenganxaren i d´aquesta manera 
l´exèrcit espanyol s´omplí de dropos i de pinxos.

protagonista intentarà entendre el perquè del primer abandonament dels pares biolò-
gics i el segon, dels pares que l’han criat, deixant-la orfe de progenitors. En un ambient 
hostil i en el que és incapaç de trobar el seu lloc, hi haurà una llum, una germana petita, 
l’Adriana, que la defensarà i la cuidarà amb una saviesa pròpia de l’experiència, fruit 
de la picaresca que no pas de l’edat. Una germana que l’acompanyarà en les llàgrimes 
i en els èxits, i a la que ella arribarà a considerar l’única destinatària del seu afecte.
Donatella Di Pietrantonio (Abruzos, Itàlia) construeix una novel·la senzilla però 
intensa que t’atrapa des del principi i aprofundeix en el sentiment de pertinença i 
d’abandonament. De la importància dels lligams familiars i com aquests et poden 
condicionar tota la vida. Amb aquesta novel·la l’escriptora va ser finalista el 2017 del 
Premi Napoli, guanyadora del Premi Campiello i del Premi dels Llibreters italians. 
Una història intensa i brutalment bella que ens acosta a la Itàlia més rural i que agra-
darà als lectors de l’Elena Ferrante i la Michela Murgia, novel·la italiana en estat pur 
que enganxa amb personatges molt ben definits i que no oblidaràs.
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La recepta més fresca: 
Crema de Remolatxa i fonoll

ELIA REQUENA, DIRECTORA DE 

ESSENCE BY ESSENCE SABADELL

Q
uè podem fer per 
millorar l’aspecte de 
la pell, per aconseguir 

rejovenir-la? Ho podem fer sense 
passar pel quiròfan? Sí, amb 
la medicina estètica que troba 
solucions eficients per a proble-
mes que abans tenien només 
tractament quirúrgic. És el cas 

dels (HIFU) Ultrasons Focalit-
zats d’Alta Intensitat; una de les 
tecnologies més sol·licitades avui 
dia pels seus resultats. Aconse-
gueix elevar les celles, redefinir 
l’oval facial, disminuir la papada, 
millorar l’aspecte del coll i l’escot 
i tensar la pell... En l’àmbit cor-
poral l’HIFU (també anomenat 
Liposonix) redueix el greix loca-
litzat a l’abdomen, els ‘mixelins’, 
les cuixes i cartutxeres. Millora 

la flacciditat de braços i cames 
i redueix i elimina la cel·lulitis. 
Destrueix de forma permanent 
les membranes dels adipositats, 
aconseguint una important 
reducció dels greixos localitzats. 
I aconsegueix reafirmar la pell i 
deixar un aspecte llis i sa després 
de la seva execució.

No es tracta d’una tecnologia 
nova. Els orígens de l’HIFU amb 
finalitat estètica es remunten 

a 1990. Tot i que als EUA va 
començar a utilitzar-se fins i 
tot abans, amb fins no estètics, 
per tractar cert tipus de tumors. 
Lògicament, avui dia és una tèc-
nica molt perfeccionada. L’HIFU 
produeix un increment de la 
temperatura que pot arribar als 
65° i 75°C, provocant retracció 
immediata i reestructuració de 
les molècules de col·lagen i elas-

tina. El col·lagen és una proteïna 
natural que fa que la pell es man-
tingui ferma, tonificada i elàstica. 
A mesura que envellim, el col-
lagen perd la seva elasticitat i la 
seva capacitat per fer front als 
efectes de la gravetat que tiren de 
la pell cap avall. L’HIFU inicia un 
procés de reparació que produeix 
nou col·lagen i combat els signes 
de cansament i envelliment!

MARTA TRIAS, DIRECTORA RESTAURANT

@LAFRESCASABADELL

L
a remolatxa és una arrel rica en minerals i vitami-
nes. Conté antioxidants molt potents que ajuden 
a prevenir l’envelliment, el risc cardiovascular i 

les malalties degeneratives. 

Ingredients per fer la crema:

1 kg de remolatxa
300gr. de xirivia
200gr. de ceba tendra 
5 gr. de llavors de fonoll

Preparació: 

Pela i talla la verdura a trossos. Si la verdura és ecològica 
no cal pelar-la, tan sols rentar-la bé. Posa la remolatxa i 
la xirivia per separat al forn, en dues safates, amb un raig 
d’oli d’oliva, sal i pebre. 180 graus, entre 20 i 30 minuts, 
fins que quedi ben rostida. Aquest pas permet potenciar el 
sabor de les verdures. Pica la ceba i sofregeix-la a foc lent 
amb les llavors de fonoll. Ull! La cassola ha de ser prou gran 
perquè hi càpiga tota la verdura que tens al forn! Un cop la 
remolatxa i la xirivia estan rostides, afegeix-les a la casso-
la amb la ceba i les llavors amb tot el suc que han deixat. 
Remena mig minut i afegeix-hi aigua mineral fins a gaire-
bé cobrir les verdures. Ara redueix el foc i tapa la cassola. 

Liposucció i lifting facial; 
el rejoveniment de la 
pell sense cirurgia!

Quan hagin passat uns minuts, apaga el foc i tritura-ho 
tot en un robot de cuina. Corregeix de sal i pebre si cal. 
La idea és que quedi saborosa, destacant el sabor dolç de 
la remolatxa. Si no tens un robot de cuina potent, pots 
passar la crema per un colador xinès. Per emplatar-la, 
pots decorar-la amb algun raig d’oli d’herbes aromàti-
ques, pipes torrades i ratlladura de llima, per aportar-li 
un toc cruixent i fresc. Es pot prendre freda o calenta, tot 
i que no s’ha d’escalfar massa perquè no perdi propietats 
ni la brillantor del seu color vermell.




